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चिमुकले टाके
महान वैद्यकीय सशंोधक 
ववववयन थॉमसची कहाणी

वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायिा आखण उत्तम डॉक्टर व्हायिे असे
ववववयन थॉमस हयाांिे अगदी लहानपणापासूनिे स्वप्न होते. परांतु जवळिे
सगळे पैसे सांपल्यामुळे तयाांना आपली ही इच्छा बाजूला ठेवावी लागली.
दरम्यान तयाांना वनॅ्डरबबल्ट युननव्हलसिटीमध्ये ररसिि लॅबमध्ये काम करण्यािी
सांधी अिानक िालून आली.

डॉ. अल्रेड ब्लालॉक हयाांच्या मागिदशिनािाली ववववयननी अनके प्रयोग
केले. तसेि शस्त्रक्रियेिे तांत्रज्ञान व कौशल्य आतमसात केले. जेव्हा डॉ.
ब्लालॉक हयाांना जॉन्स हॉपक्रकन्स हॉस्स्पटलने शल्यचिक्रकतसा ववभागप्रमुि
म्हणून आमांबत्रत केले तेव्हा तयाांनी तयाांच्यासोबत ववववयन थॉमस हयानाही
आमांबत्रत करावे अशी अट घातली. १९४४ साली जॉन्स हॉपक्रकन्स
हॉस्स्पटलमध्ये लहान बाळािी पहहली ओपन हाटि सजिरी करण्यात आली. ती
सजिरी कशी करायिी हयािी सांपणूि आखण सववस्तर प्रक्रिया तसेि तयासाठी
लागणाऱ्या छोट्या सुया असे सवि काही ववववयन हयाांनी शोधले होते. तरीही
तयाांना सजिरी करण्यािी परवानगी नाकारण्यात आली. तयाऐवजी ते मागे उभे
राहतील आखण तयाांच्या सुिनेनुसार डॉ. ब्लालॉक शस्त्रक्रिया करतील अशी
व्यवस्था करण्यात आली. हया महान योगदानािे शे्रय ववववयन हयाांना
देण्यासाठी मात्र वैद्यकीय जगाने सव्वीस वर्ाांपेक्षा जास्त काळ घेतला.

वैद्यकीय के्षत्रातील अलौक्रकक शोध आखण योगदान हदलेल्या एका
अल्पलशक्षक्षत ध्येयवेड्या माणसािी ही प्रेरणादायी गोष्ट आहे. वणिभेद आखण
सहकायि न करणारे सहाध्यायी असा दहेुरी सांकटािा सामना करीत ववववयन
थॉमस हयाांनी लहान मुलाांच्या हृद्य शस्त्रक्रियेवर यशस्वी सांशोधन केले.
दरवर्ी हजारो नवजात बालकाांना जीवदान देणारा हा शोध आधुननक वैद्यकीय
शास्त्रातील एक िाांनतकारी शोध मानला जातो.
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ववववयन थॉमसना कधीि सुयाांिी भीती वाटली नव्हती. तयाांनी बनवलेल्या िास छोट्या
सुया तयाांच्यासमोरील ऑपरेशन टेबलवर माांडल्या होतया. तेथील उपकरणे भातुकलीसारिी िूप
छोटी आखण नाजकू होती. परांतु तया छोट्या सुया म्हणजे काही िेळणी नव्हती. लवकरि तया
चिमुकल्या सुयाांमुळेि एका लहानगीिा जीव वािणार होता.

ववववयननी सगळी उपकरणे काळजीपवूिक तपासली. ती व्यवस्स्थतपणे जांतनुाशक आखण
धारदार केली गेली होती. ववववयननी सांशोधन केलेली शस्त्रक्रिया प्रतयक्षात पहहल्याांदाि एका
तान्हया मुलीवर केली जाणार होती. ती यशस्वी झाली तर ते बाळ इतर बाळाांसारिे राांगू
शकणार होते, दडूुदडूु धावू शकणार होते, पणूि ताकदीने पढुील आयषु्य जागू शकणार होते.

पण हे ऑपरेशन होईल नां यशस्वी?



ववववयन चथयोडोर थॉमस हयाांिे बालपण नॅशववले, टेनेसी इथे गेले. तयािे वडील
एक ननष्णात सुतार होते. तयाांनी ववववयनला लाकूड कसे मोजायिे, कसे कापायिे तसेि
लाकडािे तुकडे अिकू एकत्र कसे जोडायिे हे लशकवले. वयाच्या तेराव्या वर्ी ववववयन
वडडलाांसोबत काम करू लागले. स्वत:च्या गरजा भागतील इतके पसेै ते आरामात
कमवत होते. तयातील काही पसेै ते आपल्या पढुील कॉलेज लशक्षणासाठी बँकेत जमा
करायि.े

ववववयन लहानपणापासूनि वदै्यकीय लशक्षण घेण्यािे स्वप्न बाळगून होते. तयासाठी
नॅशववले हे अगदी उत्तम शहर होते. कारण इथे आक्ररकन अमेररकन ववद्यार्थयाांसाठी तीन
कॉलेजेस तसेि एक वदै्यकीय कॉलेज उपलब्ध होते.



परांतु १९२९ सालच्या ऑक्टोबर महहन्यात शेअर बाजार कोसळला. तयामुळे
आलेल्या मांदीने पणूि अमेररकेत चि ांतेिे आखण गोंधळािे वातावरण ननमािण झाले. बँका
डबघाईला येऊन बांद पडल्या. लािो लोकाांिे ठेवी बडुाल्या. ववववयनही तया ददैुवी
लोकाांपकैी एक होते. तयािे सगळे पसेै डुबले. लशक्षण घ्यायिे असेल तर नव्याने पसेै
साठवायला सुरुवात करावी लागणार होती.

अशा पररस्स्थतीत ववववयन आखण तयाांच्या वडडलाांना सुतारकाम लमळणे अवघड होते. खिशात
पसेै नसल्यामुळे आता लोकाांना नवीन घरे घेणे क्रकां वा जनेु घर दरुुस्त करणे परवडणारे नव्हते.
ववववयनिा एक लमत्र वॅन्डरबबल्ट यनुनवलसिटीमध्ये काम करत होता. सुदैवाने नतथल्या वदै्यकीय
कॉलेजमध्ये नोकरीसाठी एक जागा लशल्लक होती. वॅन्डरबबल्ट यनुनव्हलसिटीत फक्त गोऱ्या
ववद्यार्थयाांना प्रवेश होता. तयामुळे ववववयन जाणनू होते की आपल्याला ववद्याथी म्हणून प्रवेश
लमळणे ननव्वळ अशक्य आहे. नतथे नोकरी करण्यािी सांधी लमळाली तर ननदान वदै्यकशास्त्राच्या
जवळ तरी जायला लमळेल अशी ववववयनला आशा वाटली.



दसुऱ्या हदवशी डॉ. अल्रेड ब्लालॉक हयाांना ववववयन जाऊन भेटले. दीघि मुलाित
घेतल्यानांतर डॉ. ब्लालॉकनी ववववयनना पणूि प्रयोगशाळा दािवली.

प्रयोगशाळेतील केलमकलच्या वासाांनी ववववयनला सिु वाटले. नतथल्या स्स्परोमीटर, ब्लड-
गॅस मॅनोमीटर अशा आकर्िक नावे असलेल्या उपकरणाांना कशी एकदा हात लावायला लमळतो
असे ववववयन हयाांना झाले. डॉ. ब्लालॉकना म्हणाले की ते जे काही साांगतील ते सवि काही
लशकणारा तसेि ते जे नाही करू शकत होते तेही करून पाहण्यािा प्रयतन करणारा माणूस
तयाांना हवा आहे.

डॉ. ब्लालॉक तयाांच्या ररसिि प्रोजेक्ट बद्दल जी माहहती देत होते ती ववववयन एकाग्रतेने
ऐकत होते. तयातील एका प्रोजेक्टने ववववयन हयाांिे लक्ष वेधनू घेतले. डॉ. ब्लालॉक समजावनू
साांगत होते की जर एिादी व्यक्ती अपघातात गांभीर जिमी होऊन िूप रक्तस्त्राव झाला तर
तया व्यक्तीच्या शरीरािी कधीकधी अपररलमत हानी होऊ शकते. तया व्यक्तीच्या हृदयाला
आखण फुफुसाला रक्त परुवठा कमी लमळाला तर ब्लड पे्रशर अनतशय िाली जाते. बरेिवेळा
अशा पररस्स्थतीत रुग्ण दगावतो. डॉ. ब्लालॉक अशा प्रकारच्या गांभीर केसेसवर कसे उपिार
करायला हवे हयावर सांशोधन करत होते.

हे सगळे ऐकल्यावर ववववयननी डॉ. ब्लालॉक हयाांना तयाांच्या िालू प्रयोगाांवर अनेक प्रश्न
वविारले. डॉ. ब्लालॉक िपू प्रभाववत झाले. तयाांनी ववववयन हयाांना ताबडतोब कामावर रुजू
व्हायला साांचगतले.



ववववयन कामावर रुजू झाल्यावर पहहल्याि हदवशी डॉ. ब्लालॉकनी
तयाांना एका प्राण्याला भूल द्यायला साांचगतली. प्रयोगासाठी प्राण्यािा वापर
करणे ववववयनना काही पटले नाही. परांतु असे प्रयोग हजारो लोकाांिा जीव
वािवण्याच्या दृष्टीने कसे महतवािे असतात हे डॉ. ब्लालॉकनी तयाांना
समजावनू साांचगतले. तयानांतर ववववयननी तया प्राण्यािे वजन केले. तयाला
बेशुध्द करायला क्रकती और्ध लागेल हयािे गखणत केले व तया प्रमाणानसुार
इांजेक्शन तयार केले. एकीकडे तयाांनी ब्लड पे्रशरिे मशीन तयार ठेवले.

डॉ. ब्लालॉकच्या मागिदशिनािाली ववववयन प्रयोग करायला लशकले. तया प्रयोगािी माहहती
मुद्देसूद ललहायलाही लशकले. तया प्रयोगशाळेतील दसुरे डॉक्टर डॉ. बडि हयाांनी ववववयनना एक
मेडडकल टेक्स्टबकु वािायला हदले. “तू ननरननराळे प्रयोग करतोस हे िाांगले आहे पण तया
प्रयोगाांिा उद्देश काय हे माहहत करून घेणे अचधक िाांगले!” तयाांनी ववववयनना साांचगतले.



प्रतयेक ऑपरेशनगखणक ववववयन हयाांिे शल्यचिक्रकतसेतील कौशल्य वाढत होते. स्जतक्या
सफाईने ते लाकडािे ठोकळे जोडत तेवढ्याि सफाईने आखण सहजतेने ते रक्तवाहहन्या टाक्याने
लशवायला लागले. डॉ. ब्लालॉक तर ववववयन हयाांच्या छोट्या छोट्या टाक्याांनी अनतशय
प्रभाववत झाले. प्रयोग करताना कधी ववववयन डॉ. ब्लालॉकना सहाय्य करीत तर कधी डॉ.
ब्लालॉक ववववयनना सहाय्य करीत.

ववववयन सांशोधनाच्या कामात अनतशय आनांदी होते. परांतु तयाांना नेमणुकीिे जे अचधकृत
पत्र लमळाले तयात तयािे पद “रिवालदार” ललहहले होते. ववववयनप्रमाणे ररसिि टेस्क्नलशयनिे
काम करणाऱ्या श्वेतवणीय कमििाऱ्याांना तयाांच्यापेक्षा बरेि जास्त मानधन लमळत होते.
ववववयनना ते फार अपमानास्पद वाटले. ते काही “रिवालदार” म्हणून काम करीत नव्हते.
तयाांनी डॉ. ब्लालॉकना स्पष्ट साांचगतले की जोपयांत तयाांना इतर टेस्क्नलशयन इतका पगार
लमळत नाही तोपयांत ते काम करणार नाही. तयानांतर काही हदवसाांति तयाांिा पगार वाढवण्यात
आला. आखण नांतर श्वेतवणीय कमििारी व तयाांिा पगार समान झाला.

१९४१ साली बाल्टीमोर, मेरीलैंड मधील जॉन्स हॉपक्रकन्स हॉस्स्पटलने डॉ.
ब्लालॉक हयाांना सजिरी प्रमुि म्हणून आमांबत्रत केले. तयाांनी तयाांिा ररसिि टेस्क्नलशयन
ववववयन थॉमस हयालाही सोबत आमांबत्रत करावे हया अटीवरि ते ननमांत्रण स्वीकारले.
ववववयनना िरेतर नॅशववले सोडून जाणे नको वाटत होते. परांतु तयाांना पणूि कल्पना
होती की डॉ. ब्लालॉक नतथनू बाहेर पडले की वॅन्डरबबल्टमधनू तयाांिी लगेि
हकालपट्टी होईल. ववववयन हयाांिे स्वतांत्रपणे सांशोधक म्हांणून काम करणे तेथील
अनेक डॉक्टराांना मुळीि आवडत नव्हते.



ववववयननी डॉ. ब्लालॉक हयाांिा प्रस्ताव मान्य केला. जॉन्स हॉपक्रकन्समध्ये
सस्जिकल टेस्क्नलशयन म्हणून काम करण्यासाठी ते उतसाहहत होते. परांतु बाल्टीमोर
इथे ववववयन हयाांना कुटुांबबयासह राहण्यासाठी घर शोधताना बराि त्रास झाला.
तेथील िाांगली घरे फक्त गोऱ्या लोकाांसाठी रािीव होती. ववववयन हयाांना घर
लमळायला अनेक महहने लागले.

जॉन्स हॉपक्रकन्समध्ये वॅन्डरबबल्टच्या तुलनेत वणिभेद जास्त उग्र होता. नतथे
“फक्त गोरे” आखण “फक्त काळे” अशी वेगळी प्रसाधनगहेृ आखण कॅन्टीन होती.
सांशोधक म्हणून काम करणारी ववववयन ही तेथील एकमेव आक्ररकन अमेररकन काळी
व्यक्ती होती. इथे लोक ते हदसले की तयाांच्याकडे तुच्छतेने पाहायि,े सुस्कारे टाकायिे.
परांतु हया गोष्टीांनी आपल्या कामात व्यतयय येणार नाही हे तयाांनी कटाक्षाने पाळले.

फक्त 
गोऱ्यासाठी



१९४३ मध्ये लहान मुलाांिे प्रलसध्द हृदयरोगतज्ञ डॉ. हेलेन तॉलसग हयाांनी डॉ. ब्लालॉक
हयाांच्या प्रयोगशाळेला भेट हदली. जन्मतःि हृदयािा आजार असलेली बाळे आईच्या पोटातून
बाहेर आली की ननळी पडायिी. बरेिदा अशी नवजात बाळे डॉ. तॉलसग हयाांच्याकडे उपिाराला
आणत. परांतु ही बाळे परेुसा ऑस्क्सजन न लमळाल्यामुळे वािू शकायिी नाही. हया बाळाांना डॉ.
तॉलसग “ब्लू बेबीज” म्हणायिे.

बहुताांशी डॉक्टर अशा बाळाांिी ओपन हाटि सजिरी करायला नकार देत. तयाांिे मत होते की
इतके मोठे ऑपरेशन चिमुकल्या बाळाांना सहन होणार नाही. म्हणूनि डॉ. तॉलसग हयाांनी हया
चिमुकल्या बाळाांिी हाटि सजिरी कशी करता येईल हयािे सांशोधन करण्यािी ववनांती डॉ. ब्लालॉक
हयाांना केली. तयावेळी डॉ. ब्लालॉक तयाांिे रुग्ण आखण इतर कामे हयात िूप व्यस्त होते.
तयामुळे तयाांनी ववववयन हयाांना हया कामावर सांशोधन करण्यास साांचगतले..

ववववयन हयाांनी पॅथॉलॉजी म्यखुझयममध्ये उपलब्ध असलेल्या ब्लू बेबीांच्या हृदयाांिा
अभ्यास सुरु केला. तयाांना माहहत होते की ननरोगी हृद्य नीलेद्वारे फुफुसाला ऑस्क्सजनिा परुवठा
करते. एकदा का रक्तामध्ये परेुसे ऑस्क्सजन भरले गेले की रक्तािा रांग लाल होतो. ते लाल
रक्त पनु्हा हृदयाकडे वाहून नेले जाते आखण नतथनू पणूि शरीराला रक्तपरुवठा होतो. ब्लू
बेबीजमध्ये मात्र हयात काहीतरी गडबड होते.

ननलेमधनू फुफुसाला रक्त ओढून घेताना येणाऱ्या िार प्रमिु अडथळ्यािी नोंद ववववयननी
केली. हयािा अथि ऑस्क्सजन पणूि शरीरात पोिण्याआधीि रक्त धमन्यामध्ये वाहून नेणे िालू
होते. जास्तीत जास्त रक्त जर ननलेला फुफुसाकडे पाठवायिे असेल तर काय बरे करावे लागेल?
िूप आव्हानातमक काम होते परांतु ते शोधनू काढण्यािा ववववयन हयाांनी ननश्िय केला.



काही महहन्याांच्या अथक प्रयोगानांतर ववववयन हयाांना काही गोष्टी
उमगल्या. वॅडरबबल्टमध्ये असताना एका वेगळ्या आजारावर डॉ. ब्लालॉक
आखण ववववयनना एक उपाय सापडला होता. तयात दोन धमन्याांना जोडायला
शांट बसवला जाई. हयामुळे हृदयातून जाणारी धमनी फुफुसाकडे जाणाऱ्या
धमनीला थेट जोडली तर फुफुसाला थेट रक्तपरुवठा सुरु होऊन तया
लहानग्याच्या शरीराला परेुसा ऑस्क्सजन लमळू शकणार होता.

तयानांतर ववववयन हयाांनी दसुऱ्या अडिणीवर काम करणे सुरु केले.
तेव्हा उपलब्ध असलेल्या सुया लहानग्याांच्या इवल्या हृदयासाठी आखण
रक्तवाहहन्याांसाठी िूपि जास्त मोठ्या आकाराच्या होतया. तयासाठी बाळाच्या
शरीरावर वापरता येतील अशा छोट्या सुया बनवणे आवश्यक होते. ववववयननी
सुई कापली आखण दीड इांिाांनी कमी केली. नांतर तया सुईिी एक बाजू
चिमट्याने घट्ट पकडून दसुरी बाजू धारदार केली. लहान बाळाांच्या नाजकू
रक्तवाहहन्या लशवण्यासाठी आता चिमुकल्या सुया तयार झाल्या होतया.



ववववयननी हया नवीन शोधािा आखण सुयाांिा प्रयोग प्राण्याांवर करून पाहहला. तो
यशस्वी झाला. दोन धमन्या जोडल्याने हृदयात पनु्हा परत रक्त वाहून नेण्याआधी
फुफुसाला थेट रक्तपरुवठा झाला आखण नांतर उविररत शरीरालाही. हया सवि सांशोधनात डॉ.
ब्लालॉक हयाांनी फक्त एकदाि ववववयनना सहाय्य केले.

२९ नोव्हेंबर १९४४ हया हदवशी डॉ. तॉलसग हयाांनी “एलीन” हया नवजात ब्लू
बेबीसाठी डॉ. ब्लालॉक हयाांना फोन केला. एलीनिी तब्येत िूप गांभीर होती. नतिे
ताबडतोब ऑपरेशन नाही केले तर काही वेळात नतिा जीव जाणार होता.

ववववयननी हे ऑपरेशन प्राण्यावर यशस्वीररतया पार पाडले होते परांतु एका
छोट्या चिमुकलीवर हा प्रयोग करायला तयाांच्या मनात धाकधकू होती. दसुऱ्या हदवशी
ववववयनना साांगण्यात आले की तयाांनी शोधलेली उपिार पद्धत डॉ. ब्लालॉक एलीनवर
करणार होते.



ऑपरेशन होणार होते तया सकाळी ववववयननी ऑपरेशन चथयेटरमधील सवि
उपकरणे तपासली व ते आपल्या प्रयोगशाळेत परत जाण्यासाठी ननघाले. डॉ. ब्लालॉक
हयाांनी तयाांना थाांबवले व सोबत उभे राहून ऑपरेशन कसे करायिे हयािे मागिदशिन
करायला साांचगतले.

नतथे उपस्स्थत असलेल्या इतर डॉक्टराांनी तयावर हरकत घेतली. आखण “ववववयन
हयाांना हयातील काहीतरी माहहती आहे का?” असा प्रश्न उपस्स्थत केला. तयाकडे पणूि
दलुिक्ष करून ववववयन हयाांनी आपले पणूि लक्ष डॉ. ब्लालॉक हयाांच्या हाताांकडे आखण
टेबलवर ठेवलेल्या चिमुकलीकडे कें हित केले.

जेव्हा डॉ. ब्लालॉकनी एलीनिे हृद्य उघडले तेव्हा ववववयन हयाांच्या हृदयातील ठोके
जोरजोरात पडू लागले. बाळाच्या रक्तवाहहन्या फारि छोट्या होतया. आपण केलेल्या
चिमुकल्या सुयाांनी हे नाजकू हृदय लशवले जाईल ना अशी भीती तयाांना वाटत होती.

डॉ. ब्लालॉकनी ऑपरेशनला सुरुवात केली.

“मी हदलेल्या िीरेिी लाांबी बरोबर आहे ना?” डॉ. ब्लालॉकनी ववववयनना वविारले.

“हो," ववववयननी उत्तर हदले.

डॉ. ब्लालॉकनी िकुीच्या बाजनेू टाके घालायला घेतले.

“दसुऱ्या बाजनेू," ववववयननी तयाांना सावध केले.

नव्वद लमननटे झाली. एकदािे ऑपरेशन पार पडले.

एलीन वािली का?



“एलीनिे ओठ िमकदार गुलाबी झाले आहेत,” डॉ. तॉलसग आनांदाने म्हणाले. आखण
हळूहळू काही तासात एलीनच्या तविेिा ननळा रांग पालटून गुलाबी झाला. एलीनिा जीव
वािला होता.

आणिीन दोन यशस्वी ऑपरेशननांतर डॉ. ब्लालॉक आखण डॉ. तॉलसग
हयाांनी हया अलभनव उपिार पद्धतीवर एक वजै्ञाननक शोध ननबांध ललहहला.
तयाला ब्लालॉक-तॉलसग शांट असे नाव देण्यात आले. टाईम आखण लाईफ अशा
नामवांत राष्रीय मॅगखझननी तयािी दिल घेतली. डॉ. ब्लालॉक आखण डॉ.
तॉलसग हयाांिे भरपरू कौतुक झाले. परांतु हया शोधािे िरे लशल्पकार ववववयन
थॉमस हयाांच्या नावािा साधा उल्लेिही करण्यात आला नव्हता.



डॉ. ब्लालॉक हयाांिी कीती सगळीकडे पसरली. सुरुवातीला आठवड्यात
जेमतेम दोन-तीन ऑपरेशन व्हायिी ती आता हदवसाला होऊ लागली. यरुोप तसेि
इतर लाांबलाांबच्या हठकाणावरून बाळे उपिारासाठी येऊ लागली. पाठीमागे उभे राहून
डॉ. ब्लालॉकना मागिदशिन करण्यािे ववववयन हयाांिे काम शाांतपणे िालू होते.
ववववयननी तयाांना जवळजवळ एकशे पन्नास ऑपरेशन करायला मदत केली.

१९४७ सालच्या क्रफस्जयोलॉजी व मेडडलसन शािेतील नोबेल परुस्कारासाठी डॉ. ब्लालॉक
आखण डॉ. तॉलसग हयाांना नामाांकन लमळाले. तयाांना तो नोबेल लमळाला नाही परांतु ही नवीन
हाटि सजिरीिी उपिार पद्धत लशकण्यासाठी जॉन्स हाफकीन्स सांस्थेमध्ये जगभरातील
डॉक्टराांिा ओघ सुरु झाला. डॉ. ब्लालॉक कामात व्यस्त असले तर हे डॉक्टर ववववयनकडून
माहहती घेत. ववववयनही नम्रपणे तयाांना सगळे सांशोधन समजनू साांगत.



पहहल्या ब्लू बेबीच्या ऑपरेशननांतर जवळजवळ सव्वीस वरे् उलटली तरी हया महान शोध
लावल्याबद्दल ववववयन थॉमस हयाांिी एका शब्दानेही साविजननक दिल घेण्यात आली नव्हती. २७
फेब्रवुारी १९७१ मध्ये तयाांच्या हातािाली प्रलशक्षण घेतलेल्या “ओल्ड हॅन्डस क्लब” हया डॉक्टराांच्या
गटाने ववववयन हयाांिे तैलचित्र जॉन्स हापक्रकन्स सांस्थेला भेट हदले. ते चित्र डॉ. ब्लालॉक हयाांच्या
चित्राशेजारी लावण्यात आले. सन 1976 मध्ये जॉन्स हापक्रकन्स यनुनवलसिटीने तयाांना डॉक्टरेट ही
मानद पदवी प्रदान केली. तसेि शल्यचिक्रकतसा प्रलशक्षक महणून ननयकु्त केले.

ववववयन हयाांना औपिाररक वदै्यकीय लशक्षण घेता आले नाही परांतु नवजात
बालकाांच्या ओपन हाटि सजिरीवर केलेल्या अलौक्रकक सांशोधनामुळे तयाांिे नाव
अजरामर झाले. दरवर्ी साधारण िाळीस हजार मुले जन्मतः हृदयािा आजार घेऊन
हया जगात येतात. ववववयन थॉमसमुळे आज अशा मुलाांना ननरोगी आयषु्य
जगण्यािी सांधी लमळते.



"टेट्रालॉजी ऑफ फॅलोट" 
बद्दल माहहती 

"ब्लू-बेबी" हा शब्द सविसामान्यपणे वापरला जातो परांतु तयािे शास्त्रीय नाव आहे
"टेरालॉजी ऑफ़ फॅलोट“. अशा स्स्थतीत जन्माला आलेल्या अभिकाांना हृदयािे िार दोर्
असतात. पहहला दोर् म्हणजे हृदयाला असलेले नछि जे डाव्या व उजव्या व्हेंहरकल्सना
वेगळे करते. हे नछि डाव्या आखण उजव्या व्हेंहरकलच्यामध्ये रक्तािा प्रवाह सुरळीतपणे
मागे-पढेु वाहू देत नाही. तयामुळे शरीराला ऑस्क्सजनयकु्त रक्तािा अपरुा परुवठा होतो.
ज्यामुळे असे आहे. दसुरा दोर् उजव्या व्हेंहरकलमध्ये आढळतो. ब्लू बेबीजिे हृद्य
सामान्य बाळाांच्या हद्यापेक्षा जास्त मोठे असते. तयामुळे हृद्यावर ताण येतो आखण
तयामुळे काही वेळाने व्हेंहरकल जाम होऊन जाते. नतसऱ्या दोर्ात एओटाि- हृद्यातून
जाणारी मुख्य धमनी िकुीच्या जागी असते, तयामुळे एओटािकडे उजव्या व डाव्या दोन्ही
व्हेंहरकल्सकडून रक्त परुवठा िालू होतो. ज्यामुळे ऑस्क्सजन-यकु्त आखण ऑस्क्सजन-
मुक्त अशा दोन्ही रक्तािी भेसळ होते.

ववववयन थॉमसनी िौर्थया दोर्ावर लक्ष कें हित करायिे ठरवले. हयात फुफुसािा
वाल्व म्हणजे फ्लॅप आकुां िन पावायिा आखण हृदयातून फुफुसाकडे जात असलेल्या मुख्य
रक्तवाहहनीिा मागि उजव्या व्हेंहरकलसाठी बांद होऊन जायिा. तयामुळे फुफुसाला अपरुा
रक्तपरुवठा होई, ववववयन आखण डॉ. ब्लालॉक हयाांनी हृदय आखण फुफुसे हयाांच्या
धमन्याांना जोडण्यासाठी शांट बनवले. तयाने फुफुसाला परेुसे रक्त लमळू लागले आखण इतर
शरीराला ऑस्क्सजनयकु्त रक्तालभसरण सुलभ होऊ लागले.

ववववयन थॉमस हयांची अधधक माहहती
ववववयन थॉमसना तयाांच्या लाांबलिक कारक्रकदीत शल्यचिक्रकतसेतील कौशल्यासाठी इतर वदै्यकीय

ववद्यार्थयाांकडून भरपरू आदर लमळाला. जॉन्स हॉपक्रकन्समधील ललफ्ट ऑपरेटर रेमांड ली आखण अशा
अनेक व्यक्तीांसाठी ते पे्ररणास्थान होते. एके हदवशी ललफ्टमध्ये तयाांनी रेमांड लीना ववज्ञान लशकण्यासाठी
प्रोतसाहीत केले. रेमांड लवकरि सस्जिकल टेस्क्नलशयन म्हणनू नेमणकू झाली. जॉन्स हॉपक्रकन्स
हॉस्स्पटलमध्ये हृद्यरोग ववभागामध्ये डॉक्टराांिा सहाय्यक म्हणून काम करणारे रेमांड हे पहहले आक्ररकन
अमेररकन व्यक्ती ठरले.

डेंटन ए. कूली, एमडी हे ववववयनच्या हातािाली एक रेनी म्हणून लशकत होते. १९४४ मध्ये
झालेल्या ब्लू बेबीच्या पहहल्या हाटि सजिरीच्या वेळी तयाांनी सहाय्यक म्हणून काम केले होते. १९६९मध्ये
मध्ये पेशांटवर कृबत्रम हृद्यरोपण करणारे डॉ. कुली हे पहहले डॉक्टर. डॉ. कूलीनी १९६२ मध्ये टेक्सास हाटि
इस्न्स्टट्यटू स्थापना केली. गुांताांगुांतीच्या शस्त्रक्रिया सोप्या प्रकारे कशा कराव्यात हे मी ववववयन थॉमस
हयाांच्याकडून लशकलो असे म्हणत तयाांनी ववववयन हयाांच्याप्रती असलेली कृतज्ञता व्यक्त केली’.

डॉ. रोवेना स्पेन्सर बरेिवेळा ववववयन हयाांिे प्रयोगशाळेतील सहायक महणनू काम करीत. तयानांतर
डॉ. रोवेना हया लुइलसयाना मधील पहहल्या महहला सहाय्यक शल्यचिक्रकतसक आखण बाळाांिी
शल्यचिक्रकतसक ठरल्या. तयाांच्या शल्यचिक्रकतसेतील कौशल्यािे तयािे सहकारी कौतुक केले तेव्हा तयािे
सवि शे्रय तयाांनी ववववयन थॉमसना हदले.

अनेक सांघर्ि, अडिणी आखण वणिभेदािा सामना करून ववववयन हयाांनी वदै्यकीय क्षेत्रात हदलेले
योगदान अलौक्रकक आहे. आज बाल्टीमोर येथे ववववयन टी. थॉमस मेडडकल आट्िस अकादमी, तयाांच्या
नावाने स्थापन झालेल्या ववद्यालयात ववद्याथी मेडडकल कररयर, गखणत आखण ववज्ञान हया ववर्यातील
ववशेर् लशक्षण घेत आहेत.

जॉन्स हॉपक्रकन्स यनूनवलसिटी स्कूल ऑफ मेडडलसनने ववववयन थॉमस फां डिी स्थापना केली आहे.
तयाद्वारे गरजू ववद्यार्थयाांना लशक्षणासाठी मदत केली जाते. ववववयन हयाांच्या कायािमुळे आज अनेक
वांचित आखण गरीब मुलाांिे मेडडकल स्कूलमध्ये लशकण्यािे स्वप्न पणूि होते आहे.



ववववयन थॉमस याांिा वडॅरबबल्ट युननवलसिटीतील  
१९३० सालिा फोटो


